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ΘΕΜΑ: Εξασφάλιση θέσεων εργασίας για το προσωπικό της Olympus Bank.

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ.2132/7-2-2023 ΕΡΩΤΗΣΗ.

        

              Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους 
Βουλευτές κ. κ. Α. Γκαρά και Θ. Ξανθόπουλο και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του 
Υπουργείου μας, σας πληροφορούμε τα εξής:
   Το νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο έχει προσαρμοστεί η ελληνική νομοθεσία προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, 
εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, είναι το Π.Δ. 178/2002 (Α΄ 
162). 
Με το άρθρο 2 του ως άνω Π.Δ προβλέπεται ότι: 
«1α. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε κάθε συμβατική ή εκ του νόμου 
μεταβίβαση ή συγχώνευση επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή 
επιχειρήσεων σε άλλον εργοδότη. β) Υπό την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου και 
των ακολούθων διατάξεων του παρόντος άρθρου, ως μεταβίβαση, κατά την έννοια του 
παρόντος Π.Δ/τος, θεωρείται η μεταβίβαση μιας οικονομικής οντότητας που διατηρεί την 
ταυτότητά της, η οποία νοείται ως σύνολο οργανωμένων πόρων με σκοπό την άσκηση 
οικονομικής δραστηριότητας είτε κύριας είτε δευτερεύουσας. γ)Το παρόν διάταγμα 
εφαρμόζεται σε  δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν κερδοσκοπικές ή μη 
οικονομικές δραστηριότητες  Η διοικητική αναδιοργάνωση δημοσίων διοικητικών αρχών ή 
η μεταβίβαση διοικητικών αρμοδιοτήτων μεταξύ δημοσίων διοικητικών αρχών δε 
θεωρείται ως μεταβίβαση κατά την έννοια του παρόντος Διατάγματος»
Με την παρ. 1 του άρθρου 3, εξάλλου, ορίζεται ότι για την εφαρμογή του παρόντος 
Προεδρικού Διατάγματος:

mailto:ypertns@otenet.gr
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α) Μεταβιβάζων νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο, λόγω μεταβίβασης 
κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1, χάνει την ιδιότητα του εργοδότη στην 
επιχείρηση, την εγκατάσταση ή το τμήμα επιχείρησης ή εγκατάστασης.
β)  Διάδοχος νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο, λόγω μεταβίβασης κατά 
την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1, αποκτά την ιδιότητα του εργοδότη στην 
επιχείρηση, την εγκατάσταση ή το τμήμα επιχείρησης ή εγκατάστασης. Επίσης, σύμφωνα 
με την παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, στο πεδίο εφαρμογής του διατάγματος 
εμπίπτουν: α) συμβάσεις εργασίας ή εργασιακές σχέσεις ανεξαρτήτως του αριθμού των 
ωρών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν, β) εργασιακές σχέσεις 
που διέπονται από σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις που 
έχουν τεθεί σε συμμόρφωση προς το άρθρο 1 παρ. 1 της οδηγίας 91/383/ΕΟΚ και γ) 
πρόσκαιρες εργασιακές σχέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν τεθεί σε 
συμμόρφωση προς το άρθρο 1 παρ. 2 της οδηγίας 91/383/ΕΟΚ.
Με το άρθρο 4 του ίδιου Π.Δ., καθορίζεται ότι:
«1) Δια της μεταβιβάσεως και από την ημερομηνία αυτής, όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα 
και υποχρεώσεις που έχει ο μεταβιβάζων από σύμβαση ή σχέση εργασίας μεταβιβάζονται 
στο διάδοχο.
Ο μεταβιβάζων και μετά τη μεταβίβαση ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τον 
διάδοχο για τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από τη σύμβαση ή σχέση εργασίας μέχρι το 
χρόνο που αναλαμβάνει ο διάδοχος.
2) Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, μετά τη μεταβίβαση, ο διάδοχος 
εξακολουθεί να τηρεί τους όρους εργασίας που προβλέπονται από συλλογική σύμβαση 
εργασίας, απόφαση διαιτησίας, κανονισμό ή ατομική σύμβαση εργασίας.
3) Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα από τυχόν υφιστάμενα συστήματα επαγγελματικής ή 
διεπαγγελματικής ασφάλισης, είτε με μορφή ομαδικού προγράμματος σε ασφαλιστική 
επιχείρηση, είτε με μορφή λογαριασμού που λειτουργεί στο πλαίσιο της μεταβιβαζόμενης 
επιχείρησης».
Επίσης, με το άρθρο 5 προβλέπεται ότι:
«1. Η μεταβίβαση μιας επιχείρησης, εγκατάστασης ή τμήματος επιχείρησης ή 
εγκατάστασης δεν συνιστά αυτή καθ’ αυτή λόγο απόλυσης εργαζομένων.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εμποδίζει, τηρουμένων των σχετικών περί 
απολύσεων διατάξεων, απολύσεις που είναι δυνατόν να επέλθουν για λόγους 
οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανώσεως που συνεπάγονται μεταβολές του εργατικού 
δυναμικού.
2. Αν η σύμβαση εργασίας ή η εργασιακή σχέση καταγγελθεί λόγω του ότι η μεταβίβαση 
συνεπάγεται ουσιαστική μεταβολή των όρων εργασίας σε βάρος του εργαζόμενου, η 
καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή της εργασιακής σχέσης θεωρείται ότι επήλθε 
εξαιτίας του εργοδότη».
Τέλος, με το άρθρο 8 ορίζεται ότι:
«1. Ο μεταβιβάζων και ο διάδοχος υποχρεούνται να πληροφορούν τους εκπροσώπους 
των εργαζομένων τους, που θίγονται από μια μεταβίβαση, για τα ακόλουθα σημεία: 
α) την ημερομηνία ή την προτεινόμενη ημερομηνία μεταβίβασης, 
β) τους λόγους της μεταβίβασης, 
γ) τις νομικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τους εργαζόμενους από τη 
μεταβίβαση,
δ) τα προβλεπόμενα μέτρα όσον αφορά τους εργαζόμενους. 
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Ο μεταβιβάζων υποχρεούται να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στους εκπροσώπους 
των εργαζομένων του, εγκαίρως, πριν από την πραγματοποίηση της μεταβίβασης.
Ο διάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στους εκπροσώπους των 
εργαζομένων του, εγκαίρως, και οπωσδήποτε πριν οι εργαζόμενοί του θιγούν άμεσα από 
τη μεταβίβαση, ως προς τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας τους.
2. Όταν ο μεταβιβάζων ή ο διάδοχος προτίθενται να λάβουν μέτρα αλλαγής του 
καθεστώτος των εργαζομένων τους, είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν εγκαίρως σε 
διαβουλεύσεις για τα μέτρα αυτά με τους εκπροσώπους των εν λόγω εργαζομένων, 
προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία.
3. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων καταγράφονται σε πρακτικό στο οποίο 
διατυπώνονται οι τελικές θέσεις των ενδιαφερομένων.
4. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η 
απόφαση περί μεταβίβασης έχει ληφθεί από τον εργοδότη ή από επιχείρηση που ελέγχει 
τον εργοδότη.
Επίσης, η μη παροχή πληροφοριών από την επιχείρηση που ελέγχει τον εργοδότη δεν 
αποτελεί λόγο μη τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
5. Σε περίπτωση που σε μια επιχείρηση ή εγκατάσταση δεν υπάρχουν εκπρόσωποι των 
εργαζομένων για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή τους, ο εργοδότης υποχρεούται να 
ενημερώσει εγγράφως και εκ των προτέρων όλους τους εργαζομένους:
α) για την ημερομηνία ή την προτεινόμενη ημερομηνία της μεταβίβασης,
β) για τους λόγους μεταβίβασης,
γ) για τις νομικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της μεταβίβασης στους 
εργαζόμενους,
δ)  για τα προβλεπόμενα μέτρα όσον αφορά τους εργαζόμενους.
6. Η ενημέρωση γίνεται εγκαίρως και συγχρόνως προς όλους τους εργαζομένους».
Σημειώνεται ότι για κάθε παράβαση των διατάξεων του ως άνω άρθρου επιβάλλονται 
διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του εν λόγω Π.Δ.
Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι μεταβίβαση επιχείρησης ή εκμετάλλευσης ή 
τμήματος αυτών, είναι η κάθε είδους ανάληψη και συνέχιση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας από τρίτον, εφόσον δεν μεταβάλλεται η ταυτότητα της επιχείρησης ή 
εκμετάλλευσης, εφόσον, δηλαδή, συνεχίζεται η ίδια επιχείρηση ή εκμετάλλευση. Η 
μεταβολή του προσώπου του εργοδότη, στην περίπτωση αυτή συνεπάγεται ανεξάρτητα 
από τη νομική αιτία και τη μορφή της μεταβίβασης (εάν είναι συμβατική ή εκ του νόμου ή 
αν ο διάδοχος αποκτά την ιδιότητα αυτή έστω και προσωρινά), αυτοδίκαιη υποκατάσταση 
του νέου εργοδότη στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις και απαλλαγή του 
προηγούμενου εργοδότη για το μετά τη μεταβολή χρονικό διάστημα. Αρκεί το πραγματικό 
γεγονός ότι ο παλαιός εργοδότης χάνει την ιδιότητά του ως φορέας της εκμετάλλευσης 
και ο διάδοχός του αποκτά την ιδιότητα αυτή, έστω και προσωρινά. Το αποτέλεσμα αυτό 
επέρχεται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε συναίνεση των εργαζομένων, δηλαδή δεν 
απαιτείται η συναίνεση του μισθωτού για την συνέχιση με τους ίδιους όρους της 
σύμβασης εργασίας με το νέο εργοδότη. Διατήρηση της ταυτότητάς της σημαίνει ότι 
διατηρούνται αμετάβλητες οι θέσεις εργασίας του προσωπικού της και συνεπώς 
δικαιολογείται ο νέος φορέας της να αναλάβει τις εργασιακές σχέσεις που συνδέονται με 
αυτές. Ο τρόπος της μεταβίβασης δεν ενδιαφέρει. 
Για να υπάρχει μεταβίβαση επιχείρησης ή εκμετάλλευσης ή τμήματος αυτών πρέπει να 
μεταβιβάζονται τόσα επί μέρους στοιχεία της επιχείρησης και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα 
μεταβιβαζόμενα στοιχεία να διατηρούν την οργανική τους ενότητα και υπό τον νέο φορέα 
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(εργοδότη) ικανά να πραγματοποιήσουν τον επιδιωκόμενο κερδοσκοπικό, οικονομικό ή 
τεχνικό σκοπό (Α.Π. Ολ. 5/1994, Α.Π. 318/1998, Α.Π. 889/1992, Α.Π. 1481/1992). 
Η κρίση για τη διατήρηση ή μη της ταυτότητας της οικονομικής μονάδας και, επομένως, 
για το αν συντρέχει μεταβίβαση επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή τμημάτων τους, εξαρτάται 
από τη συνολική εκτίμηση των συνθηκών της συγκεκριμένης περιπτώσεως. Στο πλαίσιο 
της συνολικής αυτής εκτίμησης κρίσιμα είναι τα εξής στοιχεία: 
1) Η μεταβίβαση ή μη υλικών στοιχείων (κτίρια, μηχανήματα κ.λ.π.), 
2) η μεταβίβαση ή μη άυλων αγαθών και η αξία τους, 
3) η απασχόληση ή μη σημαντικού μέρους του εργατικού δυναμικού της μεταβιβαζόμενης 
επιχείρησης από τον νέο επιχειρηματία, 
4) η μεταβίβαση ή μη της πελατείας, 
5) ο βαθμός ομοιότητας των δραστηριοτήτων που ασκούνται πριν και μετά τη 
μεταβίβαση, και 
6) η διάρκεια της ενδεχόμενης διακοπής των δραστηριοτήτων αυτών. 
Περαιτέρω, ο αρχικός και ο νέος εργοδότης ευθύνονται εις ολόκληρον για εργοδοτικές 
υποχρεώσεις που γεννήθηκαν από τη σχέση εργασίας μέχρι το χρόνο της διαδοχής (Α.Π. 
1468/2007, Α.Π. 259/2006). Όταν επακολουθήσει νέα διαδοχή και εφόσον η σχέση 
εργασίας συνεχίζει να υπάρχει, οι εργασιακές σχέσεις του διαδόχου μεταβιβάζονται στον 
περαιτέρω διάδοχο, τον οποίον βαρύνουν και εφεξής (Α.Π. 394/2005).
Τέλος, με την παρ. 1 του άρθρου 6 του αναφερόμενου Π.Δ προβλέπεται ότι τα άρθρα 4 
(διατήρηση δικαιωμάτων των εργαζομένων) και 5 (μεταβολή όρων, καταγγελία 
εργασιακής σχέσης) του παρόντος δεν εφαρμόζονται στη μεταβίβαση επιχείρησης, 
εγκατάστασης ή τμήματος επιχείρησης ή εγκατάστασης, όταν ο μεταβιβάζων ευρίσκεται 
σε διαδικασία πτώχευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία αφερεγγυότητας, 
όπως η αφερεγγυότητα ορίζεται στο άρθρο 44 παράγραφος 5 του Ν. 2648/1998 (Α΄ 
238), η οποία κινήθηκε με σκοπό την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων του 
μεταβιβάζοντος και σύμφωνα με διαδικασίες που διεξάγονται υπό την εποπτεία της κατά 
περίπτωση αρμόδιας Αρχής. Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου, η 
εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρχίζει από την έκδοση της σχετικής 
κατά περίπτωση δικαστικής απόφασης. 

                                                                                          Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
     

                                                   
                                                                                Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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